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per al nou
curs escolar

Inici el 14 de setembre amb grups estables, sense distància ni mascareta
El govern, que rep crítiques de pares i sindicats, hi destinarà 370 milions
Planes 6-11

L’acte de cada dilluns a la plaça del Vi de Girona es va centrar ahir en el judici de dos nois empresonats per les protestes contra la sentència ■ QUIM PUIG

50 agents dels Mossos investigats
L’auditoria interna se centra en 34 actuacions de l’octubre passat
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Polèmica
al Col·legi
d’Advocats
de Barcelona

Col·lectius de
juristes critiquen
que Gay hagi
convocat el fiscal
Zaragoza a un acte

mossos
investigats
AUDITORIA La indagació interna del cos sobre l’actuació en les protestes per la
sentència del procés es tanca amb l’obertura de 34 casos per presumpta mala praxi
CONSELL L’informe recomana canvis en vuit àmbits de la gestió de l’ordre públic
Francesc Espiga
BARCELONA

Els Mossos d’Esquadra
han obert fins a 34 investigacions internes, per possibles actuacions anòmales, en el transcurs dels
incomptables dispositius
policials que es van arribar
a desplegar durant l’onada
de protestes que es van encadenar la tardor del 2019
arran de la sentència del
Suprem contra els líders
independentistes. Aquestes perquisicions afecten
una cinquantena d’agents
i s’estan dirimint per la via
judicial o bé a través de procediments del mateix cos.
L’obertura d’aquests expedients és un dels resultats
que més criden l’atenció de
l’auditoria que la policia catalana ha dut a terme durant cinc mesos per analitzar la seva intervenció en
un episodi històric recent
que va provocar unes escenes de violència urbana
que encara colpeixen.
Per fer aquesta recerca
interna, s’han revisat un
miler d’hores d’imatges,
gravacions d’àudio i material penjat a les xarxes, a
més de fer un centenar
d’entrevistes. Una feina
de cinc mesos que s’ha
condensat en un document de tot just trenta pàgines que ahir a la tarda va
ser presentat al complex
Egara, la seu central que
els Mossos tenen a Sabadell, en un acte que va ser
presidit pel conseller d’In-

Les frases

Les xifres

“Potser algú es pensa
que aquesta auditoria
es redueix a identificar
males praxis. I no. Vol
anar més enllà”

877

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

CONSELLER D’INTERIOR

protestes es van registrar
a Catalunya en els dies posteriors a l’anunci de la sentència del procés.

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“Després d’unes
setmanes complexes,
l’autocrítica era
necessària. És el
nostre model”

9

Miquel Buch

Pere Ferrer

DIRECTOR DELS MOSSOS

denúncies de mala praxi
han estat formulades per entitats de defensa dels drets
humans com ara Irídia i AI.

terior, Miquel Buch, amb
la presència del síndic de
greuges, Rafael Ribó, entre d’altres, a més de la
cúpula policial del cos.
Segons va exposar Buch,
l’objectiu de l’auditoria no
era detectar, només, episodis de possibles males
praxis per incoar després
el corresponent expedient
–“això ja és una cosa que
es fa de manera periòdica i
regular”, va manifestar el
conseller–, sinó fer una
lectura, en clau crítica, de
les polítiques en matèria
d’ordre públic i dels contingents encarregats de
dur-les a terme. Tot i
aquest propòsit acadèmic
de l’encàrrec, i atesa la
contundència
d’alguns
episodis protagonitzats
per efectius de la policia
catalana que es van poder
veure, i viure, aquella tardor del 2019, un dels capí-

tols cabdals de l’estudi era
calibrar quantes, i quines,
mesures
disciplinàries
s’han pres després de fer
aquesta ingent revisió de
material. I és d’aquí que
surt aquesta primera dada
de les 34 investigacions
incoades, una part de les
quals, concretament nou,
es van iniciar després de
requeriments presentats
per entitats com Irídia (5)
i Amnistia Internacional
(4). En aquestes xifres, però, hi ha un matís. I és rellevant. Justament la meitat de tots aquests casos
–és a dir, disset– tenen
un procés penal paral·lel
obert, generalment arran
d’una denúncia per lesions per part de l’afectat.
I, davant d’això, la decisió
d’Interior ha estat deixar
en suspens els seus procediments fins que la justícia
es pronunciï. Per tant, ara

Bargalló i Aragonès
garanteixen
més mestres
i grups estables
i presencials

Noves
directrius per
al nou curs
escolar

mateix, els Mossos tenen
disset carpetes obertes i
en curs, de les quals nou
han estat traslladades a
la Unitat d’Afers Interns
dels Mossos, dues ja han
estat arxivades i en una
s’ha suspès de sou i feina el
mosso implicat. La conselleria no va voler explicar
ahir, ni tan sols de manera
genèrica, què s’imputa als
implicats. Només va parlar de “comportaments individuals” que no serien
reglamentaris.
Jornades d’excepció
Amb l’apartat disciplinari
reduït a tot just uns paràgrafs, el gros de l’auditoria
es dedica a esbocinar, essencialment, què va passar a Catalunya en aquelles dates i quina va ser la
resposta que hi van donar
els Mossos. Per començar,
s’hi descriu que el clima de
protestes que es va generar entre els dies 14 i 27
d’octubre de l’any passat
va ser del tot excepcional.
En aquest sentit, les xifres
són esclaridores, ja que
en aquest període es van
comptabilitzar fins a 877
mobilitzacions ciutadanes al conjunt del país, tot i
que la meitat es van concentrar a les comarques
de Barcelona. Això representa fins a quatre vegades més respecte a les que
s’havien registrat fins
aleshores. En prop d’un
20% d’aquestes manifestacions, hi va haver aldarulls, “ja sigui amb llança-

81%

(708 ocasions)
sense incidents

Amb una actitud
pacífica dels
manifestants

19%

(169 casos)

amb incidents

S’hi han perpetrat actes de
vandalisme (crema de contenidors,
accions amb foc...) o bé hi ha hagut
enfrontaments amb la
policia mitjançant
el llançament
d’objectes,
barricades...

ments o enfrontaments
amb la policia o bé amb accions de vandalisme contra l’espai públic o privat”.
El percentatge és signifi—————————————————————————————————

La meitat dels
casos sota
sospita ja estan
en mans judicials
—————————————————————————————————

cament més elevat respecte a les protestes en què,
en altres contextos, acostuma a anar el carro pel
pedregar –tot just un
10% del total–. L’escenari,
doncs, va ser d’una gran

adversitat per a les unitats
desplegades, fins al punt
que en l’acte d’ahir al complex Egara van ser diverses les intervencions en
què es va admetre, de manera més o menys tàcita,
que es van veure desbordats per la fúria que tenien
al davant. Pel comissari en
cap dels Mossos, Eduard
Sallent, el plantejament
policial que es va fer
aquells dies va ser “tolerant i permissiu”, ja que es
van permetre les protestes, tenint clar, però, que
hi havia “línies vermelles”
–l’aeroport, la delegació
del govern espanyol, conselleria d’Interior i Via La-
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Encara que l’emergència sanitària decaigui, res serà
normal fins que retorni l’activitat educativa. Per això
resulta imprescindible una represa educativa més coordinada i previsora de brots o disfuncions telemàtiques que aquest final de curs. Celaá i Bargalló ens han
avançat diferents escenaris contradictoris que farien
parar boig qualsevol director d’escola o institut: curs

Parar boig
Carles Sabaté

mig telemàtic, grups reduïts, aules fora del centre...
Ara sembla que serà força normal i que es mirarà
d’aïllar el grup en cas de brot, i no pas tota l’escola. La
realitat educativa és molt complexa de gestionar.
Aprofitem la crisi per fer-la més portable, perquè la direcció dels efectes del virus en l’ensenyament ha estat un dels errors que hem comès en aquesta crisi.

Les protestes com a conseqüència de la sentència del Suprem a l’1-O

877

mobilitzacions a Catalunya durant
el període del 14 al 27 d’octubre del 2017

El

15%

a Girona

Incidents relacionats amb la mobilització de persones com ara:
concentracions, manifestacions, talls de carretera, ocupacions
de vies fèrries, talls de carrers, ocupació d’estacions...
FONT: DEPARTAMENT D’INTERIOR / GRÀFIC: EL PUNT AVUI

El

83

Un
% de les
quals van tenir
lloc en la primera
setmana postsentència

12%

a Lleida

200

181

167

150

(Del 14 al 20 d’octubre)

114
El

100

22%

El

de les mobilitzacions
es van produir a
Barcelona

a Tarragona

94
77

51

50

48

14
ietana– que calia protegir.
En aquest context, i
amb la dinàmica de canvis
que hi ha hagut en els últims anys en les mobilitzacions de carrer a Catalunya, l’informe intern fa
un conjunt de recomanacions per donar un tomb
a les polítiques públiques
en matèria d’ordre públic.
Concretament, són vuit
propostes. La primera és
que cal millorar la coordinació entre l’àrea de la Brigada Mòbil (Brimo) dels
Mossos, els antidisturbis
del cos, i les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO), que solen actuar com a reforç tant en

15

aquest àmbit com en seguretat ciutadana. La distribució d’aquests contingents pel territori –la Brimo té la seu a Sabadell–
és una de les qüestions
que caldria revisar, segons
l’auditoria.
Una de les lliçons que
es poden extreure dels incidents del 2019 és que
els esvalotadors van buscar l’enfrontament directe amb la policia, i que els
agents no disposaven,
més enllà de la porra,
d’“elements més adequats
per mantenir la distància
amb els manifestants”. En
aquesta tessitura, la segona proposta és “afavorir la

16

17

18
19
20
Octubre

recerca de noves eines, estratègies i tècniques operatives” per fer les intervencions, sabent, però,
que l’ús d’elements com
—————————————————————————————————

La tardor del 2019
les mobilitzacions
es van multiplicar
per quatre al país
—————————————————————————————————

ara les pilotes de goma està prohibit pel Parlament.
I, sobre això, no hi ha el
més mínim debat.
Millorar la formació
dels comandaments i repensar l’organització dels

21 16
21
del

centres de coordinació
des d’on es pensen i es dirigeixen els dispositius
és un altre dels reptes que
es plantegen, juntament
amb la necessitat de potenciar la resolució de
conflictes potencials a
través de la mediació. Sobre això, però, la mateixa
auditoria reconeix que,
en el cas de les protestes
postsentència, va ser més
que dificultós, ja que no
s’hi van poder identificar
interlocutors amb qui poder negociar.
En crisis com aquesta,
però, no tot es redueix a
enviar antiavalots, i el sisè
consell que es formula és

50%

23

22
23
2017

35

24

que, en situacions d’emergència, cal que hi hagi un
pla de coordinació amb la
resta de serveis que hi
prendran part, com ara
els sanitaris, per exemple.
En clau més interna dels
Mossos, també es demana
un nou pla formatiu i d’entrenament per als agents,
així com preveure una rotació adequada entre els
que s’encarreguen de fer
front a actuacions d’ordre
públic, ja que això “exigeix condicions físiques
elevades que no es poden
mantenir de manera indefinida”. Per tancar el
cercle, els Mossos també
recalquen la necessitat de

23
25

12

15

26

27

fer polítiques de transparència i rendició de comptes. Com? Doncs enfortint els mecanismes “de
relació institucional” amb
entitats i associacions, o
enfortint la seva política
de comunicació corporativa. D’això últim, en va
prendre nota el síndic de
greuges, que en la seva intervenció, que va servir
per clausurar l’acte d’ahir
de presentació del document, va convidar el conseller Buch a facilitar-li els
expedients de les investigacions que estan ara
en curs, i a comparèixer
al Parlament per donar
compte de l’auditoria. ■
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La violència policial, al jutjat

ACCIONS · Dels centenars de ferits en les mobilitzacions contra la sentència del Suprem, per ara hi ha 16 casos en mans de
jutges, amb vuit agents dels Mossos i tres agents més de la policia espanyola imputats MITJANS · La majoria són denúncies
per lesions ocasionades per trets de bales de goma i de ‘foam’, a més de cops de porra al cap o en situacions vexatòries

di Arasa per haver picat dos manifestants que estaven asseguts a terra i amb les mans enlaire en el desallotjament de la plaça Catalunya el
2011, acció –segons el tribunal– que
no es pot emparar pas en una actuació reglamentària, ni tampoc es pot
obtenir l’eximent que complia ordres per restablir l’ordre públic.
Irídia alerta que també es va usar
la porra “de forma vexatòria i per
humiliar”, amb insults, quan la persona estava a terra o desprotegida.
El centre ha portat algun d’aquests
casos als jutjats. Per exemple, es detalla que el 18 d’octubre un jove va
ser ferit a la cama dreta per un projectil de foam, quan estava en una
concentració al carrer Provença
amb passeig de Gràcia, va sortir corrents i es va refugiar en un portal, i
allà un grup d’agents el va pegar
amb la porra, mentre ell era a terra i
demanava que paressin.
Aquells dies també es va denunciar la pràctica de l’anomenat carrusel, en què els agents condueixen a
gran velocitat la furgoneta per dispersar els concentrats. El 15 d’octubre passat, ho van fer al carrer Ma-

Mayte Piulachs
BARCELONA

L

es manifestacions contra la
sentència del Tribunal Suprem que va condemnar els
nou independentistes catalans a elevades penes de presó van
ser multitudinàries de dia i incendiàries de nit, des del 14 d’octubre
passat fins a la primera setmana de
novembre. El balanç es va tancar
amb centenars de persones ferides
(només 115 en la protesta a l’aeroport del Prat de Llobregat), i amb
quatre joves que van patir la mutilació d’un ull per una bala de goma disparada per agents de la policia espanyola i prohibides a Catalunya des
del 2014, tot i que en dos casos s’investiga si va ser un projectil d’escuma viscoelàstica o foam dels Mossos, fet que seria molt greu ja que
són projectils de precisió per immobilitzar una persona (amb un tret a
la cama) que altera l’ordre públic,
però no per dispersar. Les concentracions van ser reprimides amb
contundència pels cossos i forces de
seguretat i, per ara, hi ha setze casos
denunciats als jutjats per violència
policial, amb vuit antiavalots dels
Mossos imputats i tres més de la Policía Nacional.
Irídia, centre per a la defensa dels
drets humans, juntament amb altres entitats, va muntar el dispositiu
Som Defensores els mateixos dies
de les protestes per atendre els ciutadans que eren víctimes d’abús policial o eren greument ferits. Actualment, Irídia està personada com a
acusació particular i popular en diversos procediments, els quals no
han avançat a causa de l’aturada judicial per la crisi sanitària. L’entitat
també va informar de totes les males praxis detectades en la direcció
de la policia catalana ja que l’objectiu
–segons Anaïs Franquesa, codirectora d’Irídia– és que es corregeixin i
que actuïn legalment. Des de l’any
passat, membres d’Irídia i d’Amnistia Internacional es reuneixen amb
responsables dels Mossos per intercanviar parers i perquè es garanteixi
el dret de protesta.
D’entre els casos de ferits greus,
el titular del jutjat d’instrucció número 7 de Barcelona (el mateix que
investiga uns 50 agents per les càrregues de l’1-O) instrueix la denúncia d’un jove, amb l’assistència lletrada d’Irídia, que va perdre la visió
d’un ull a plaça Catalunya per un
projectil, que cal aclarir si va ser una
bala de goma de la policia espanyola
o de foam, dels Mossos. La mateixa

—————————————————————————————————————————————

“El corporativisme mal
entès, que permet la
impunitat, és el que ha
d’erradicar una policia
democràtica”
—————————————————————————————————————————————

Manifestants dispersats per antiavalots dels Mossos a l’aeroport del Prat, el 14 d’octubre passat. I
escopeters de la policia espanyola en una actuació per aldarulls a Via Laietana ■ ORIOL DURAN / E.F. / EFE

59

persones ferides
per projectils de bala
de goma i de ‘foam’
en les mobilitzacions
postsentència va
atendre Irídia. Quatre van perdre la visió d’un ull, i en dos
casos s’investiga si va
ser un projectil viscoelàstic dels Mossos,
en lloc de pilotes de la
policia espanyola.

confusió investiga un jutge del Prat
sobre un altre noi que va rebre l’impacte d’un projectil de cautxú o viscoelàstic en un ull a l’aeroport. Irídia
ha denunciat el mal ús dels projectils de foam per part d’antiavalots
dels Mossos. Fins i tot, en alguns vídeos s’ha descobert com disparaven
des d’una furgoneta en marxa, i en
una ocasió es va provocar una gravíssima lesió cranioencefàlica a una
noia al barri de Gràcia, en una concentració tranquil·la. En d’altres,
s’han disparat bales de foam a periodistes ben identificats i a primera línia dels aldarulls.

L’ús incorrecte de les defenses
també va ser greu en aquelles manifestacions. Des d’Irídia es documenta que 18 persones van ser ferides al
cap per un cop de porra dels agents,
fet proscrit en la normativa de la policia catalana, en què es recull que
s’ha d’usar de forma paral·lela, de
mig cos cap avall i evitar zones vitals. Tot i que l’ús de la porra és per a
accions defensives, en una normativa es permet utilitzar-les per controlar l’ordre públic. Precisament, en
una recent sentència de l’Audiència
de Barcelona es condemna l’inspector i cap dels ARRO dels Mossos Jor-

llorca amb passeig de Gràcia, sense
que hi hagués incidents com els que
hi va haver a la plaça Urquinaona, i
que van provocar que desenes de joves perdessin la vambes. La periodista Sònia Pau i altres presents les
van aplegar en una vorera. En la
concentració de l’aeroport, una dona es va haver d’agafar a una furgoneta policial per no ser ferida. I esgarrifoses van ser les imatges de les
accelerades dels vehicles policials
que van atropellar un jove a Tarragona, que va quedar estès a terra.
Les entitats de drets humans exigeixen al Departament d’Interior
que quan es detecti mala praxi es
col·labori amb els jutges i s’identifiquin els agents que han pogut cometre irregularitats, ja que molts cops
queden impunes perquè no se’ls veu
el número d’identificació. La penalista Anaïs Franquesa advoca perquè agents i caps dels Mossos trenquin “aquest corporativisme mal entès i l’encobriment d’abusos perquè
va contra la definició de policia democràtica”. ■
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Juristes indignats
per la invitació al
fiscal del Suprem
a Vint entitats consideren vergonyós que l’acusador dels

presos polítics faci una conferència al Col·legi d’Advocats
Redacció
BARCELONA

Indignació entre molts advocats catalans en saberse que el fiscal del Tribunal
Suprem, Javier Zaragoza,
responsable de l’acusació
de la fiscalia contra els presos polítics en el judici de
l’1-O ha estat convidat per
participar en el congrés
del Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona (ICAB). La
presència del que passa
per ser un dels ideòlegs de
la causa contra l’independentisme ha provocat la
reacció d’una vintena
d’entitats de juristes del
país, que ho consideren
vergonyós. A més, una comissió de l’ICAB, la de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici
de l’Advocacia, ha anunciat que no participarà en
el congrés de la seva prò-

La data

La frase

03.07.20

“La invitació del fiscal
Zaragoza a un acte de
l’ICAB suposa validar
la seva trajectòria i
retre-li homenatge”

—————————————————————————————————

divendres vinent està prevista la conferència de Javier
Zaragoza en el marc del cinquè congrés de l’ICAB.

pia entitat en protesta per
la presència de qui considera “la màxima expressió
i la punta de llança de la repressió de l’Estat contra
els ciutadans de Catalunya i el seu govern”.
El fiscal del Tribunal
Suprem té previst intervenir divendres en una de les
últimes sessions del congrés, que va arrencar ahir i
que se celebra de manera
100% digital, per reflexionar sobre La rellevància
constitucional del minis-

—————————————————————————————————

Manifest de la comissió de
Defensa de l’ICAB

teri fiscal, segons el programa oficial. La Comissió
de Defensa lamenta la presència de Zaragoza en l’acte perquè es va convertir
en un “altaveu de l’extrema dreta en defensa de la
unitat d’Espanya” i la seva
intervenció en el judici
contra els líders independentistes “va comportar la
vulneració dels drets fonamentals dels ciutadans i
de les polítiques que el representen”, i va suposar
que “s’intentessin validar

El fiscal Zaragoza, durant el judici als presos polítics ■ EPA

els informes tergiversats
de la Guàrdia Civil”. A
més, considera que invitar-lo a un acte de l’ICAB
suposa validar-ne la trajectòria i, fins i tot, retre-li
homenatge.
En un sentit similar es
van expressar una vintena
d’entitats de juristes que
senten “vergonya” per la
decisió del Col·legi d’Advocats i recorden que Zaragoza també es va oposar al
processament de tres militars dels Estats Units im-

putats per la mort del càmera José Couso l’abril del
2003, a més de la seva posició contrària al concepte
de justícia universal. “Ni
nosaltres, ni la ciutadania
que defensem volem degans, ni col·legis professionals com aquest”, diuen
en el manifest.
En conèixer les queixes
dels seus afiliats, la junta
de govern de l’ICAB va
emetre un comunicat
aclarint que “el programa i
els participants de les con-

Demanen al TC
l’anul·lació de
la sentència
a International Trial

Watch creu que el TC
ha de defensar els
drets fonamentals

Redacció
BARCELONA

Els juristes observadors de
l’International
Trial
Watch (ITW) consideren
que el Tribunal Constitucional (TC) espanyol hauria d’anul·lar la sentència
del Suprem sobre el referèndum de l’1-O. En espera
de la resolució final del cas
en la justícia estatal –que
es podria allargar fins al

2021– els que han anat seguint el cas de l’independentisme es van definint.
És el cas de la catedràtica
de dret constitucional de la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i portaveu d’ITW, Mercè Barceló,
que ahir demanava l’anullació “en aplicació exacta
de la doctrina que fins ara
ha mantingut” en matèria
de drets fonamentals. Així
ho va expressar ahir en la
comissió d’estudi sobre els
Drets Civils i Polítics al
Parlament, en què va presentar l’informe d’ITW sobre el judici de l’1-O. Barceló va assenyalar que “el TC

La portaveu d’International Trial Watch, Mercè Barceló, en un acte ahir a la UAB ■ ACN

té un doctrina molt establerta” sobre la qüestió,
que estableix que “l’exercici d’un dret fonamental
mai no pot ser objecte de
sanció”. “Si hi ha un exercici de dret fonamental, no
hi ha una infracció de cap
tipus”, va assegurar la jurista, que defensa que els
actes pels quals han estat
jutjats i condemnats diver-

sos exconsellers de la Generalitat; l’expresidenta
del Parlament Carme Forcadell; el líder d’Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart, i
l’expresident de l’ANC Jordi Sànchez queden emparats com a drets fonamentals de reunió, manifestació i expressió. A més, pel
que fa al cas de Forcadell,
Barceló sosté que va ac-

tuar correctament en tramitar les iniciatives independentistes que arribaven a la mesa del Parlament, ja que no fer-ho sí
que hauria pogut motivar
recursos al TC perquè entrés a valorar el fons dels
textos i no la forma, com
correspon a la mesa.
Barceló va comparèixer
ahir només davant de

ferències han estat dissenyats i escollits, amb plena
autonomia, per les diverses seccions i comissions
de l’ICAB”, un fet que a ulls
de la junta fomenta “la
transversalitat i la pluralitat” de l’entitat. Segons la
degana de l’entitat, Maria
Eugènia Gay, Zaragoza ha
estat convidat per les seccions de penal i constitucional i no rebrà cap tipus
de consideració d’honor ni
tracte diferencial al de la
resta de ponents. ■

JxCat i ERC, també va referir-se a la resolució futura del Tribunal Europeu de
Drets Humans (TEDH) sobre la sentència de l’1-O,
que podria trigar més de
set anys, va vaticinar. La
jurista creu que quan Estrasburg detecta un indici
que s’està condemnant algú i la condemna pot tenir
un efecte dissuasiu o contrari al’esperat, el revisa
amb cura, sobretot si l’implicat és un personatge públic i “estimat per la població”, com és el cas de Cuixart i Sànchez.
La jurista també lamenta que els tribunals espanyols “s’han desfermat” i
han perseguit drets com
ara el de la llibertat d’expressió i s’ha preguntat
com queden aquests drets
després de la condemna
per sedició als líders del
procés independentista.
La sentència de la cúpula
dels Mossos fixarà fins on
ha arribat la persecució. ■
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EL PUNT AVUI
DIMARTS, 30 DE JUNY DEL 2020

Suport als joves
que jutjaran
avui a Girona
a Charaf i Ibrahim són els primers a seure al banc dels

acusats per les protestes contra la sentència del procés

GIRONA

Més de dues-centes persones es van reunir ahir a la
plaça del Vi de Girona per
donar suport a Charaf
Fadlaoui i Ibrahim Afkir,
que seran jutjats avui i demà a la sala 3 de l’Audiència de Girona acusats de
desordre públic, atemptat
contra l’autoritat i lesions
i danys. El judici de Charaf
i Ibrahim, que ja fa més de
260 dies que són en presó
preventiva, serà el primer
que es fa al país contra les
imputacions que es deriven de les protestes postsentència. “Comencen els
judicis amb dues persones
especialment vulnerables,
i la justícia espanyola ho fa
molt conscientment i intenta buscar una exemplificació”, van dir ahir els representats del grup de su-

La xifra
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mesos de presó preventiva
han estat els dos joves al centre penitenciari de Puig de les
Basses de Figueres.

port a Charaf i Ibrahim,
Alerta Solidària.
Els dos joves van ser detinguts la matinada del 17
d’octubre, acusats de llançar pedres contra un furgó
policial que protegia la caserna de la policia estatal
de Pedret, a Girona, i ferirne el conductor i el copilot.
Després de passar a disposició judicial, se’n va decretar l’empresonament
perquè el titular de la sala
3 de l’Audiència de Girona
va considerar que hi havia

risc de fuga per falta d’arrelament. Els dos joves
sempre han mantingut
que no van protagonitzar
els fets que se’ls imputen.
“Volem destacar que es
tracta d’uns fets absolutament sobredimensionats i
molt poc provats”, van dir
ahir els representant del
grup de suport als dos joves. Van denunciar també
que el govern espanyol, el
més progressista de la història, “continua enviant
instruccions perquè els
fiscals es dediquin a allargar al màxim el marc tecnològic del Codi Penal i demanin la pena d’un homicidi (9 anys de presó) a cadascun dels joves”. En el
decurs de l’acte van demanar a la Generalitat, que
actua com a acusació particular, que avui i demà no
es presenti al judici i “deixi
el seient buit”. ■

La concentració es va fer a la plaça del Vi de Girona ■ QUIM PUIG

Retiraran l’acusació a detinguts a la Ciutadella

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El govern va anunciar ahir
que retirarà l’acusació contra
sis manifestants acusats pels
incidents al parc de la Ciutadella del 30 de gener del
2018, quan s’havia de debatre a l’hemicicle la investidura
del president Carles Puigdemont. La manifestació dels
voltants del Parlament va
acabar amb incidents i alguna detenció. Legalment, la
Generalitat forma part de to-

tes les acusacions que els jutjats tramiten en cas que el
possible perjudicat o implicat
sigui algun funcionari, en
aquest cas del cos de Mossos
d’Esquadra. El govern va recordar ahir que no hi ha ni tan
sols data per anar a judici i,
per tant, legalment la Generalitat no té l’opció de tràmit i
no es pot fer res més que esperar per fer qualsevol revisió.
Quan estigui fixada la data,

“amb tota probabilitat, la Generalitat es retirarà de l’acusació” perquè s’ha constatat
que no hi ha hagut ferits, van
garantir ahir fonts del govern.
La posició prèvia va en la línia
d’altres actuacions, com ara
en el cas dels investigats pels
incidents de Lledoners, en
què s’ha retirat l’acusació a 6
de les 9 persones, i s’està en
negociació amb els advocats
de les altres tres.
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